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Informace z 19. zasedání zastupitelstva, konaného dne 22. 4. 2013 

Zúčastnilo se 9 zastupitelů a 2 občané. 

Schválení znaku a vlajky obce a jejich přidělení PS PČR 

Starosta seznámil přítomné s obdrženým dopisem od podvýboru PS 

PČR pro heraldiku a vexilologii. V tomto dopisu bylo sděleno přidělení 

symbolů obci Rychnov na Moravě. Podoba znaku a vlajky obce je 

v záhlaví RL. Textový popis:  

znak - V modrém štítě pod stříbrno-červeně šachovanou hlavou srdce 

kvetoucí třemi šestilistými květy na stoncích s listy, provázené po 

stranách koulemi, vše stříbrné. V srdci červená koule. 

vlajka - Modrý list s bílo-červeně šachovaným žerďovým pruhem 

širokým šestinu délky listu. U pruhu srdce, z něhož vyrůstají tři 

šestilisté květy na stoncích s listy, provázenými po stranách koulemi, 

vše bílé. V srdci červená koule. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. 

 



Postup prací na koupališti 

Starosta seznámil přítomné s postupem prací v areálu koupaliště. 

Hlavním úkolem bylo zajištění dostatečného přítoku vody do bazénu a 

také zajištění vody do občerstvení a na WC. Z těchto důvodů byly 

práce zahájeny cca 400 m nad koupalištěm, kde se nachází rezervoár 

a záchytné studny. Přívodní vodu do bazénu bude prioritně zajišťovat 

voda zachycená v přírodním příkopu. Při pracích na přítoku bylo nutné 

provést vyčištění území od náletových dřevin a také byly provedeny 

terénní úpravy. Napouštění koupaliště bylo již zahájeno, dle měření by 

doba napouštění měla být dostatečná pro zajištění letního provozu. 

Kompletní provoz koupaliště bude zajišťovat sama obec. 

Nové stroje v majetku obce 

Pověřený výbor zastupitelstva obce provedl výběr a nákup 

příslušenství k malotraktoru a terénního vozidla. Koupen byl lanový 

naviják s tažnou silou 3t a štěpkovač, který je schopen drtit hmotu až 

do průměru 15 cm. Také byl koupen terénní automobil LADA NIVA r.v. 

2007. Vše uvedené je již v užívání obce. 

Oslavy 650 let obce Rychnov na Moravě  

V roce 2015 nastane jubileum 650 let od první písemné zmíňky o založení 

naší obce. Z tohoto důvodu zastupitele pověřují kulturní komisy 

zpracováním návrhu průběhu oslav 650 let obce Rychnov na Moravě. 

Návrh bude obsahovat termíny a program oslav a bude zpracován do 

červnového zasedání zastupitelstva. Případné podněty od občanů či 

složek obce přijímá předsedkyně kulturní komise paní Honsová.   

Návrh ploch pro prodej 

ZO Rychnov na Moravě schvaluje pořízení dokumentace potřebné pro 

prodej části pozemků v majetku obce, jedná se o pozemky vedené ve 

zjednodušené evidenci, a proto budou řádně zaměřeny a rozděleny na 

stavební parcely o výměře 1000 - 1500 m
2
. Poté budou zveřejněny 

záměry prodeje těchto pozemků.  

 

Příprava realizace úpravy návsi 

Bylo odsouhlaseno oslovení projekční kanceláře OPTIMA Vysoké 

Mýto, která zpracuje návrh úprav návsi.  



Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 

Informace Obecního úřadu 

Peníze za sběr papíru za rok 2012 

Do konce dubna si občané mohli v kanceláři OÚ vyzvednout peníze za 

sběr papíru. Nevyzvednuté peníze v celkové částce 796,- Kč, byly předány 

MŠ Rychnov na Moravě.  

Výzva pro organizace, firmy i drobné živnostníky 

Vyzýváme organizace, firmy i drobné živnostníky k aktualizaci údajů, které 

jsou zveřejňovány na webu obce www.rychnovnm.cz v sekci organizace a 

firmy. V případě, že Vaše zveřejňované údaje nejsou aktuální, nebo pokud 

zde svoji firmu či organizaci vůbec nenajdete, kontaktujte pověřenou 

osobu OÚ na e-mail: lenka.kylarova@rychnovnm.cz nebo na tel. 

739 009 735. 

                                    

Kulturní činnost v obci 

Vítání občánků 

Dne 20. dubna 2013 se v zasedací místnosti OÚ konalo vítání 7 nových 

občánků naší obce. Nové občánky spolu s rodiči a rodinnými příslušníky 

přivítala místostarostka obce paní Hana Šmídová a předsedkyně kulturní 

komise obce paní Božena Honsová. 

Pěkné vystoupení předvedli děti z MŠ pod vedením paní N. Kostkové a na 

flétnu zahrála Žaneta Judová. Účinkujícím moc děkujeme.  

Všem novým občánkům a jejich rodičům byly předány dárky a fotografie 

z tohoto slavnostního dne. Fotografie budou zveřejněny i na webu obce. 

Novým občánkům, kterými jsou: Gábina Zemánková, Beata Mazancová, 

Libor Liška, Filip Minář, Pavel Beránek, Tomáš Pelcl a Vojtěch Žák, 

přejeme do života hodně zdraví a úspěchů.     

                                                                                  B. Honsová                                                                                                          

Plán kulturních akcí  

8. května 2013 - XII. ročník Rychnovského Šlapáku 

17. května 2013 - Den matek  

8. Června 2013 - Dětský den 

http://www.rychnovnm.cz/
mailto:lenka.kylarova@rychnovnm.cz


Rychnovský Šlapák 2013 
Zveme všechny občany na XII. ročník tohoto pohodového pochodu. 
V letošním roce bude start i cíl v areálu koupaliště, díky tomu budete moci vidět 
stav celého areálu. Připraveny budou dvě trasy pro pěší 5 a 9 km a jedna cyklo 
trasa 15 km. Pěší trasy Vás provedou po hřebeni Rychnovského vrchu, a proto 
nejsou vhodné pro kočárky. Cyklo trasa povede částí po silnici a částí po úpatí 
Rychnovského vrchu. Všichni účastníci obdrží v cíli odměnu z udírny a diplom. 
Zápis účastníků bude probíhat od 13 hod., hromadný start proběhne ve 14 hod. 
Startovné pro děti do 15 let zdarma, ostatní 20,- Kč. 
Občerstvení zajišťuje SDH Rychnov na Moravě.   

 

Nabídka služeb obce 

Mulčování malotraktorem 150,- Kč/hod. 
Štěpkování větví 150,- Kč/hod. 
Práce s křovinořezem 150,- Kč/hod. 
Stříhání živých plotů 150,- Kč/hod. 
Broušení řetězů motorových pil 30,- Kč/kus 
Broušení zahradního nářadí 20,- Kč/kus 

Veškeré služby provádí pracovníci obce a je nutno je objednat na obecním 

úřadě. U prací účtovaným v hodinové sazbě je minimální účtovaná doba 

30 minut a práce musí být prováděny v intravilánu (zastavěné části) obce. 

Mimo toto území je nutná individuální kalkulace.   

Adresy Obecního úřadu: 

Rychnov na Moravě č. p. 63 

569 34 Rychnov na Moravě 

e-mail:    ou@rychnovnm.cz 

              info@rychnovnm.cz 

   podatelna@rychnovnm.cz 

web:   www.rychnovnm.cz 

 

Redakční rada: Josef Henzl, e-mail: josef.henzl@rychnovnm.cz 

                            Milan Hána, e-mail: milan.hana@rychnovnm.cz 

                  Eduard Mengr, e-mail: eduard.mengr@rychnovnm.cz 

 

mailto:ou@rychnovnm.cz
mailto:info@rychnovnm.cz
mailto:podatelna@rychnovnm.cz
http://www.rychnovnm.cz/
mailto:josef.henzl@rychnovnm.cz
mailto:milan.hana@rychnovnm.cz
mailto:eduard.mengr@rychnovnm.cz

